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Inhoud presentatie

Introductie:

• Bijzonder eiland met veel cultuurhistorie

• Geschiedenis van Marken

Dijkversterkingsopgave

• Opgave

• Specials

Participatieproces

• Proces

• Inbreng vanuit het eiland

• Twee uitvoeringsvarianten

• Overige koppelkansen

• Besluitvorming over meekoppelkansen

Lessons learnt en succesfactoren
– Inrichting van het proces
– Eigenaarschap en free rides: oude dijk, 
– Financiering
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De dijk als lijst om het eiland



Wonen op werven



Parels aan de kade - Paard van Marken



Parels aan de kade - Rozewerf



Parels aan de kade - Haven
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Eiland op veen



Geschiedenis MarkenGeschiedenis MarkenGeschiedenis MarkenGeschiedenis Marken
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• 1164 Sint-Julianavloed Marken wordt een eiland

• 1232 Marken wordt door gelovigen gedoneerd aan Friese monniken. Stichting Kerkbuurt (toen 
de Monniken werf). Zij leggen een dijk aan rond het eiland en een afwateringssyteem.

• 1345 Monniken worden verjaagd. De bewoners verwaarlozen de dijk en het eiland.

• Vanaf 14e eeuw Bewoners beschermen zichzelf tegen overstromingen door te bouwen op terpen: werven 
genoemd. Ooit waren er 27. Nu nog 12.

• 1825 – 1828 Koning Willem I start met aanleg Goudriaankanaal

• 1916 Januarivloed leidt tot 16 doden.

• 1957 Aanleg toegangsweg als start voor de Markerwaard



Marken 1916Marken 1916Marken 1916Marken 1916
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Aansluiting Bukdijk

Aansluiting noord en zuidkade bij 
Paard van Marken

Rozewerf

Haven

Aansluiting west en zuidkade bij 
toegangsweg



MeerlaagsveiligheidMeerlaagsveiligheidMeerlaagsveiligheidMeerlaagsveiligheid pilot Marken pilot Marken pilot Marken pilot Marken 

Pilot naar mogelijkheden om dijkverhoging 
te voorkomen

–3. Evacuatie

–2. Inrichtingsmaatregelen

–1. Dijkversterking
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Waterwolf, 2/3 nov 2016Waterwolf, 2/3 nov 2016Waterwolf, 2/3 nov 2016Waterwolf, 2/3 nov 2016
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PARTICIPATIEPROCES
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Omgeving

• RWS

• HHNK

• Provincie NH

• Gemeente Waterland

• Veiligheidsregio

• Regionaal Bestuurlijk Overleg

• Stuurgroep

• IPM-team

• Breed PT

• Eilandraad

• Werkgroep dijkversterking

• Kabel- en leidingenbeheerders
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• Expertteam

• Werkgroep juristen

• Ontwerpteam

• RCE

• Klankbordgroep

• RVO

• EZ

• Bewoners Rozewerf

• Werkgroep vergunningen

• Voortoetsteam



De kade is historisch geografisch waardevol 
en maakt deel uit van het beschermd 
dorpsgezicht, het vormt de lijst om het 
kunstwerk Marken.



“Marken: de mooiste rondwandeling van Holland!”
Steven Slabbers



Maar: profiel niet eenduidig



Maar: materiaalgebruik niet eenduidig



Maar: materiaalgebruik niet eenduidig



Maar: verrommeling



Maar: verrommeling
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Maar: verrommeling



Weinig verblijfplekken aan het water





KADER RUIMTELIJKE KWALITEIT
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Continuïteit op schaalniveau eiland
De omringkade laat zich lezen als 1 kade 

met een continuïteit in profiel (talud, 
hoogte, kruinbreedte) en materialisering.



Westkade

Verscheidenheid binnen eenheid
De verschillen in conditie maken 
dat de kade zich naar 3 trajecten 

verschillend mag tonen.



Couleur locale
Laat de omringkade inspelen op locale

eigen aardigheden.



Compact profiel



Geknikt



Passend bij de schaal van Marken
Een adequaat antwoord op het veiligheidsvraagstuk en 
passend bij de maat en schaal van Marken.

Ingetogen en beperkt van maat en schaal. Geen ruimte 
voor een oversized dijklichaam.



Bereikbaarheid van het water 



Compact profiel



Omgeving

• RWS

• HHNK

• Provincie NH

• Gemeente Waterland

• Veiligheidsregio

• Regionaal Bestuurlijk Overleg

• Stuurgroep

• IPM-team

• Breed PT

• Eilandraad

• Werkgroep dijkversterking

• Kabel- en leidingenbeheerders
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• Expertteam

• Werkgroep juristen

• Ontwerpteam

• RCE

• Klankbordgroep

• RVO

• EZ

• Bewoners Rozewerf

• Werkgroep vergunningen

• Voortoetsteam



MEEKOPPELKANSEN EN INPASSING IN HET  
PARTICIPATIEPROCES
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Rozewerf_visuele relatie met water
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huidig

Variant C- pad op werf

Variant C- pad op berm



Rozewerf_visuele relatie met water_vergelijking
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Visuele relatie met water in nieuwe 
situatie het sterkste vanaf de berm.

In combinatie met beperkte ruimte voor 
pad langs Rozewerf  en behoefte aan 
‘rust’ heeft dit de voorkeur



MeekoppelkansenMeekoppelkansenMeekoppelkansenMeekoppelkansen
• Route en bebording

• Meubilair en inrichting

• Zwemstrandjes

• Uniformering materiaalgebruik

• Aanlegstrand

• Botenhelling

• Oeverzwaluwwand

• Natuurvriendelijke oevers bermsloten

• Zonne-energie Bukdijk

• Duiker
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RWS: dijkversterking, onderzoeks- en proceskosten

Gemeente Waterland: € 318.000,-

Provincie: € 510.500
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De mooiste wandeling van Holland: voorzieningenDe mooiste wandeling van Holland: voorzieningenDe mooiste wandeling van Holland: voorzieningenDe mooiste wandeling van Holland: voorzieningen



Bereikbaarheid water: strandjesBereikbaarheid water: strandjesBereikbaarheid water: strandjesBereikbaarheid water: strandjes
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Bereikbaarheid water: strandjesBereikbaarheid water: strandjesBereikbaarheid water: strandjesBereikbaarheid water: strandjes
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PARTICIPATIEF ONTWERPPROCES
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Ruimtelijk kader
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Ontwerp buitenwaartsOntwerp buitenwaartsOntwerp buitenwaartsOntwerp buitenwaarts



Resultaat Verkenning: VKA in 2 variantenResultaat Verkenning: VKA in 2 variantenResultaat Verkenning: VKA in 2 variantenResultaat Verkenning: VKA in 2 varianten
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1. Zandcunet, aangedragen 
door Eilandraad

2. Compact, traditionele versterking



Berekeningen nieuwe OI in PlanstudiefaseBerekeningen nieuwe OI in PlanstudiefaseBerekeningen nieuwe OI in PlanstudiefaseBerekeningen nieuwe OI in Planstudiefase

Algemeen:  extra breedte nodig voor bredere binnen- en buitenbermen (stabiliteit)

Zuidkade:

• Variant Zandcunet schuift tov Verkenning ca. 20 meter verder naar buiten;  

• Variant Compact schuift tov Verkenning ca. 10 meter verder naar buiten

Westkade

• Kade schuift ten opzichte van Verkenning ca. 10 meter naar buiten en wordt hoger.



Slotopmerkingen: Slotopmerkingen: Slotopmerkingen: Slotopmerkingen: 
LessonsLessonsLessonsLessons learntlearntlearntlearnt en succesfactoren en succesfactoren en succesfactoren en succesfactoren meekoppelenmeekoppelenmeekoppelenmeekoppelen en participatieen participatieen participatieen participatie

• Intensief betrekken omgeving loont:
– Bijdragen aan duurzaamheidsagenda RWS
– Positieve bestuurlijke samenwerking
– Betere oplossing
– Betere inpassing
– Draagvlak

• Vroegtijdige focus: veel tijd nodig voor ideevorming en afstemming  meekoppelmogelijkheden

• Inspirerende visie: de mooiste wandeling van Holland

• Helder kader: mijlpalen t.a.v. uitwerking en financiering

• Smeerolie: Ondersteun de organisatie en uitwerking met kennis en expertise 

• No Free Rides: focus op eigenaarschap (wie wil het, doet het, onderhoudt het)

• Houdt elkaar vast: investeer in het gezamenlijk proces

• Risico: besluitvormingsproces overheden




